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Kommunstyrelsen 

Motion av Mia Nordström (C) om så snabbar vi upp 
omställningen till fossilfria fordon i Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.  
 
Ärendet 
Mia Nordström (C) har i motion till fullmäktige, väckt den 29 januari 2015, yrkat att: 

- Kommunledningskontoret får i uppdrag att utarbeta förslag på riktlinjer och budget för 
att Uppsala kommuns nuvarande 456 dieselbilar skall tankas med så stor andel 
biodiesel som möjligt från och med 1 januari 2016. 

- Kommunledningskontoret får i uppdrag att arrangera en årlig kommunal utbildning 
om miljöbilar med fokus på el- och laddhybridfordon. 

- Teknik och Service får i uppdrag att genomföra en elbilsupphandling. 
 
Motionen bifogas. 
 
Föredragning 
I mars 2006 beslutade kommunfullmäktige att kommunens egen bilpark i snabb takt byts ut 
mot fordon som kan drivas med förnybara bränslen. Arbetet har därefter gått långsamt. Av 
kommunens 811 personbilar och lätta lastbilar är idag 14 procent fossilbränslefria. Andelen 
hos bolagen är 26 procent. I februari 2014 antog kommunfullmäktige ett tydligt mål om att till 
2020 göra kommunens fordonspark fossilbränslefri.  
 
Förvaltningarna skaffar nya fordon genom att beställa dem av Teknik och service som leasar 
fordonen enligt ramavtal. Vem som haft det faktiska ansvaret för att endast fossilbränslefria 
fordon leasas har inte varit tydligt. I enstaka fall har enheter också köpt in egna fordon.  
 
Under de två senaste åren har dieselbilar varit det vanligaste valet när nya fordon tas in. Under 
2015 var biodiesel det klart dominerande bränslet i kommunens fordon. Andelen helt fossil-
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fria bränslen var försvinnande liten, även i kommunens etanolbilar tankades bensin i stället 
för etanol. 
 
Från och med 2016 har kommunledningskontoret tagit ansvar för anskaffandet av nya fordon. 
Alla fordon som inte är fossilbränslefria byts ut successivt allteftersom leasingavtalen går ut. 
Några modellbilar som uppfyller kravet på fossilfritt bränsle har valts ut. Om bolag eller 
förvaltningar anser att de behöver andra typer av fordon ska avvikelse mot av kommun-
fullmäktige fattat beslut motiveras av förvaltningsdirektör och godkännas av stadsdirektör. 
Ingen begäran av avvikelse från kommunfullmäktiges beslut har inkommit. 
 
Kommunledningskontoret ska under våren 2017 presentera en plan för omställningen till 
fossilbränslefria fordon för förvaltningar och bolag. Förslag till nya och tydliga riktlinjer för 
resande i tjänsten har tagits fram och ska behandlas i fullmäktige under året. 

Diesel 
Standarddiesel som upphandlats via kommunens drivmedelsavtal har den högsta nivå av 
bioinblandning på marknaden, 40 procent andel förnyelsebart. En renodlad biodieselprodukt, 
HVO 100, som är en vätebehandlad vegetabilisk olja, finns på marknaden, men är inte 
godkänd av motortillverkarna av kommunens dieselfordon.  
 
I Europa är palmolja den dominerade råvaran för framställning av HVO. Palmolja som råvara 
är problematisk eftersom regnskog ersätts med palmodling för framställningen. Den mer 
hållbara HVO som finns, i Norden företrädesvis framställd av slakteri- och skogsavfall, 
behövs för den tunga transportsektorn i avvaktan på att andra alternativ utvecklas.  

Kommunal utbildning om el- och laddhybridfordon 
I kommunledningskontorets grundläggande miljöutbildning ingår från 2016 ett avsnitt om 
persontransporter i tjänst. Utbildningen ska öka kunskaperna om etanol-, gas- och elfordon. 
Miljöutbildningen är en del i det löpande utbildningsprogrammet för förvaltningarnas chefer 
och medarbetare med någon form av miljöansvar.  

Elbilsupphandling 
Under 2015 genomfördes en ny personbilsupphandling som innefattade elfordon. Elfordon 
går därför att köpa in men är i dag sällan ett förstahandsval. Det beror på att elfordon vanligen 
kräver kompletterande drift med bensin vilket går emot målet om fossilbränslefria fordon. Vid 
kortare transporter är renodlade elfordon ett möjligt alternativ. Uppsala Parkerings AB arbetar 
parallellt med att medverka i utbyggnaden av ladd infrastrukturen i kommunen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuell med föreliggande förslag till beslut.  
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